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DE GOED GEZIND KRANT VAN OUD-HEVERLEE, 3/2014   Deze krant heeft net als CD&V als doel om alle inwoners in de gemeente goed gezind te maken, rekening te 
houden met alle wensen, in dialoog te gaan om zo het leven voor iedereen in de gemeente aangenaam te maken. 

WIL JE HET NIEUWE JAAR GOED GEZIND BEGINNEN?
KOM DAN NAAR DE NIEUWJAARSRECEPTIE VAN CD&V OUD-HEVERLEE.

VRĲDAG 16 JANUARI OM 20U IN DE RUITERSCHOOL, WAVERSEBAAN 99, OUD-HEVERLEE 

OUD-HEVERLEE

SAMEN PAKKEN WE DE TOEKOMST 
IN OUD-HEVERLEE VAST!

Beste inwoner,
De mooie herfstdagen met bomen die nog even hun bladeren willen koesteren 

in de warme zonnestralen zĳn voorbĳ. De winter met hogere energiekosten is 

aangekomen. Energieschaarste steekt de kop op. Maar Oud-Heverlee is voorbereid. 

De gemeente Oud-Heverlee is weliswaar niet in het nationale afschakelplan 

opgenomen (http://offon.be/nl). We vragen toch iedereen in de gemeente om 

solidair te zĳn door extra zuinig om te gaan met energieverbruik. We zĳn ook solidair 

met onze buurgemeenten die wel geheel of gedeeltelĳk in het afschakelplan

opgenomen zĳn door bĳvoorbeeld de straatverlichting in uiterste nood te doven en 

zo een afschakeling te voorkomen en een aanschakeling te laten versnellen. 

We zĳn ook voorbereid om een crisiscentrum uit te bouwen waar we de 

verantwoordelĳken van de omliggende gemeenten kunnen steunen. 

Volgens ons is de toegang tot energie een recht voor iedereen. We mogen echter niet kwistig zĳn 

en anderen zo de toegang tot energie afnemen.

Verder steken de mandatarissen en bestuursleden van CD&V ook veel energie in het verbeteren 

van onze gemeente. De wegen, voetpaden en fietspaden worden stap voor stap aangepakt. Nieu-

we wegversmallingen zullen voor veiliger verkeer zorgen. We gaan een nieuwe bibliotheek in De 

Roosenberg inrichten die langer open is om Oud-Heverlee en Sint-Joris-Weert beter te bedienen. 

U moet wel iets verder rĳden maar u heeft dan meer tĳd en mogelĳkheden om het juiste boek te 

kiezen... 

In deze Goedgezindkrant geven we uitleg bĳ de plannen voor de nieuwe Woonzorgzone De Kouter 

die zal  bĳdragen tot een warmere en zorgzamere gemeenschap in Oud-Heverlee. 

Om te horen hoe dit alles in de toekomst kan en hoe we met onze relatief kleine gemeente 
groot kunnen zĳn in het Europa van morgen, komen de voormalige Europees President 
Herman Van Rompuy en Europees Commissaris Marianne Thyssen aan het woord tĳdens 
de CD&V-nieuwjaarsreceptie op vrĳdag 16 januari in de Ruiterschool (Landelĳke 
Rĳvereniging) in Oud-Heverlee. Iedereen is hartelĳk welkom.

Ik wens jullie een warm en goedgezind 2015.

ADRI DANIËLS
Goedgezinde burgemeester van Oud-Heverlee

Wil je op de hoogt blĳven van het CD&V-nieuws uit Oud-Heverlee?
LIKE ons op FACEBOOK of surf naar http://oud-heverlee.cdenv.be/



WOONZORGZONE DE KOUTER IN BLANDEN

DE KOUTER: WAAR IS DAT ?

Iets lager gelegen dan de kerk van Blanden, aan de Haasroodsestraat en de Kouterstraat, ligt het terrein van De Kouter. Op dit ogenblik 
wordt het nog voor landbouw gebruikt en staan er paarden op het onderste deel. Hier zal de woonzorgzone De Kouter verschĳnen.
Na een lange procedure werd een Ruimtelĳk UitvoeringsPlan (RUP) vastgelegd. Het bovenste deel gelegen aan de Haasroodsestraat zal 
een parkzone worden. Het onderste deel wordt aangesneden om de gebouwen van de woonzorgzone in te planten. Om dat alles mooi te 
kaderen wordt een inrichtingsplan opgemaakt.

EEN WOONZORGZONE: WAT IS DAT?

Het unieke aan de site op De Kouter is dat het 
niet alleen een woonzorgcentrum is (de nieu-
we benaming voor een rusthuis), maar ook 
andere diensten omvat: zo komt er een dag-
verzorgingscentrum (DVC), een lokaal dien-
stencentrum (LDC), enkele plaatsen in kort-
verblĳf en 25 assistentiewoningen (ook wel 
ouderenwoningen of serviceflats genoemd).
Je zou kunnen zeggen dat de zone meer is 
dan enkel een thuis voor ouderen. We willen 
er een warme plek van maken, waar we ieder-
een kunnen ontvangen van jong tot oud, acti-
viteiten kunnen organiseren, een open gevoel 
creëren en mensen helpen.

KORTE HISTORIEK

In de zomer van 2012 kondigde CD&V trots 
aan dat de woonzorgzone De Kouter er zou 
komen. Sommige politieke partĳen stelden 
zich daar vragen bĳ: waarom toen die hoe-
ra-stemming en waar staan we nu?
De plannen van onze gemeente om een rust-
huis te krĳgen bestaan al decennia. In 2001 
kocht het OCMW de grond aan van De Kou-
ter. Men hoopte spoedig van start te kunnen 
gaan met de bouw en de nodige vergunnin-
gen werden aangevraagd. Ruimtelĳke orde-
ning gooide echter roet in het eten. Steden-
bouw Leuven was er niet tegen dat er een 
woonzorgzone kwam, maar niet binnen het 
geklasseerde gebied dicht bĳ de kerk. Uit-
eindelĳk zou het tot 2009 duren vooraleer er 
een doorbraak kwam in het dossier en vlak 
voor de verkiezingen in 2012 werd eindelĳk 
het RUP goedgekeurd. Het OCMW zat in 
die jaren echter niet stil. Er werd een open-
bare aanbestedingsprocedure gelanceerd 
om een samenwerking aan te gaan met een 
private partner die de nodige kennis in huis 
heeft. Die partner werd eveneens aangeduid 
in 2012: de woonzorgzone kwam er!
Door de publiek private samenwerking 
(PPS) werd het roer wel enigszins omge-
gooid: de nieuw opgerichte vzw (septem-
ber 2012) waarin OCMW, gemeente en 
vzw Foyer De Lork deelnemen, staat nu in 
voor de ontwikkeling van de site. Een archi-
tect werd aangesteld (2013). In een stuur-
groep met verschillende belanghebbenden, 
waaronder een vertegenwoordiging van 
de seniorenraad, werd een Plan van Eisen 
opgesteld. Nu liggen de voorontwerpen op 
tafel en keurde de algemene vergadering 
van de vzw het budget voor de komende 
jaren goed. Tenslotte werd op 9 december 
het subsidie-dossier (Technisch Financieel 
Plan) bĳ VIPA ingediend en ontvankelĳk ver-
klaard.  Je zou kunnen zeggen dat ons lot nu 
in handen ligt van de minister van welzĳn: 
zodra hĳ de subsidie vrĳgeeft, kunnen we 
van start gaan.

WANNEER GAAN WE U RAADPLEGEN?

Inspraak is een belangrĳk aspect voor zo’n groot project. Daarom organiseren we 
op geregelde ogenblikken ook terugkoppeling. Het project is echter ook heel com-
plex. Om die reden zĳn sommige terugkoppelingsmomenten voor iedereen toegan-
kelĳk, maar werken we soms ook met een stuurgroep van afgevaardigden.

Bĳ het opmaken van het RUP werden er openbare hoorzittingen georganiseerd. 
Voor het opstellen van het Plan van Eisen en bĳ de vorderingen van de voorontwer-
pen wordt er teruggekoppeld met een stuurgroep. Zowel mensen uit het werkveld 
zoals de thuiszorg-partners als vertegenwoordigers van de seniorenraad en alle 
politieke partĳen worden hier bĳ betrokken.

En als men de bouwvergunning gaat aanvragen? Dan zal er ongetwĳfeld terug 
een openbare hoorzitting georganiseerd worden.

KOMT ER NU TOCH EEN LOKAAL DIENSTENCENTRUM?

Begin 2014 bĳ de opmaak van de begroting en de meerjarenplanning was het 
onduidelĳk of het geplande onderdeel LDC zou kunnen gerealiseerd worden. Het 
OCMW zou dat moeten bekostigen, maar de financiële middelen waren beperkt. 
CD&V heeft steeds gepleit voor de integratie van een dienstencentrum in de woon-
zorgzone. De seniorenraad formuleerde het kernachtig: “een woonzorgcentrum is 
niet volledig af zonder LDC”.

Uiteindelĳk werd er toch een oplossing gevonden: het lokaal dienstencentrum 
wordt mee binnen de vzw getrokken en door de synergie die zo ontstaat, kan de 
uitbating budgetneutraal gebeuren. Het OCMW zal blĳven samenwerken met de 
vzw. Een fantastische oplossing die getuigt van goed en efficiënt bestuur.



WOONZORGZONE DE KOUTER IN BLANDEN

QUANTO COSTA?

De investeringen die gepland worden op de 
woonzorgzone zĳn niet gering. Vooreerst 
kocht het OCMW destĳds de grond. Daarvan 
werd alleen het gedeelte waar de gebouwen 
gaan komen in erfpacht gegeven aan de vzw 
die de woonzorgzone gaat bouwen en uitba-
ten. Op die manier blĳft het OCMW eigenaar 
en komt na de erfpacht ook alles terug in han-
den van het OCMW.
De meest actuele raming voor de investerin-
gen (de gebouwen) bedraagt 19.462.873,38 
euro. Dat is een enorm bedrag. Om het in 
perspectief te stellen: over de hele legislatuur 
2013-2018 plant de gemeente in totaal voor 
15.753.894,00 euro aan investeringen in ei-
gen beheer. En dat is reeds een substantiële 
verhoging ten opzichte van vroeger. 
Hoe kan die nieuwe vzw dat dan bekostigen 
en wat gaan de inwoners moeten ophoesten?
Bĳ de opstart heeft het OCMW een beperkte 
kapitaalinbreng gedaan en de grond in erf-
pacht gegeven. Zo kon de vzw starten ook al 
zĳn er nu nog geen inkomsten. De vzw gaat 
de toekomstige investeringen zelf dragen. 
Ze kan dat door een lening aan te gaan. De 
afbetaling van deze lening gebeurt voor de 
helft met subsidies en de rest met inkomsten 
uit de uitbating. Daarom is de recente sub-
sidie-aanvraag zo belangrĳk. Onze gemeente 
en dus de inwoners gaan niets extra moeten 
bĳdragen. Dat is toch wel een krachttoer in 
vergelĳking met sommige andere gemeen-
ten. Uiteraard zal het OCMW samen met de 
gemeente wel de parkaanleg moeten bekos-
tigen, maar dat is dan ook een meerwaarde 
voor iedereen.

WANNEER KOMT HET ER EINDELĲK?

Alles hangt af van het vrĳgeven van de subsidies voor de bouw. Er is veel on-
zekerheid hoe de Vlaamse regering alle dossiers gaat bekostigen, maar als 
de goedkeuring begin 2015 komt, zou de bouw kunnen starten in het najaar. 
Opening begin 2018 is dan realistisch. De CD&V-bestuursploeg gaat er alvast 
200% voor!

WIE VAN CD&V KAN JE CONTACTEREN?

Jos De Wachter, bestuurder vzw WZZ De Kouter, jdewacht@yahoo.com 
Diane Grauwels, OCMW-voorzitster, diane.grauwels@oud-heverlee.be 

OUD-HEVERLEE

UITNODIGING 
NIEUWJAARSRECEPTIE

WELKOM OP ONZE NIEUWJAARSRECEPTIE VRĲDAG 16 JANUARI 2015 OM 20 UUR

Praktisch 
Iedereen welkom in de Ruiterschool, Waversebaan 99, 3050 Oud-Heverlee
Inschrĳven niet verplicht. Ook niet-leden welkom.

V.U. Jos De Wachter, Waversebaan 220, Oud-Heverlee

DROMEN WORDEN
WERKELĲKHEID IN ONZE 
GOED GEZINDE GEMEENTE 


